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CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA 

 INTRODUÇÃO 

A partir de uma análise do cenário econômico brasileiro, nota-se que a carga tributária é alta, ou seja, incide 

sobre a tributação das empresas, gerando desta forma uma grande preocupação do setor secundário, a análise 

tributária é de grande importância na área contábil, pois cada detalhe referente à empresa pode ajudá-la a 

crescer ou a decair, afinal com o pagamento de menos impostos pode tornar-se mais competitiva. 

CONCLUSÃO 

A contabilidade é uma ciência que auxilia as 

entidades em diversas áreas e trata-se de uma 

ferramenta importante para as organizações, à área 

contábil, auxilia e interfere em diversas tomadas de 

decisões importantes para as empresas. Na 

contabilidade é onde tudo o que ocorre na empresa 

fica registrado, sendo assim quando a empresa está 

com problemas econômicos é a ela que recorre 

para saber o que está acontecendo. 

 

 

 

 

Figura 1: Instituto Linha Pública. 
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Contudo, é fundamental que o profissional de 

contabilidade esteja informado, atento às informações 

e novidades que giram no país, pois poderão auxiliar 

na decisão e a elaboração da melhor escolha de 

planejamento tributário para as empresas. O regime 

tributário menos oneroso mantém a empresa mais 

competitiva, pois a atual economia exige que as 

empresas utilizem todos e quaisquer benefícios que a 

mantenham estável no mercado competitivo atual. 

Assim, conclui-se que o planejamento tributário 

beneficia as empresas mantendo-as com melhores 

condições possíveis para se manter no mercado. 

 

 

 

 A contabilidade abrange várias áreas, e uma das 

mais importantes se chama Contabilidade 

Tributária, que tem por seu princípio as normas 

básicas da contabilidade e utilizasse da legislação 

vigente para sua adequação. O planejamento 

tributário ocupa um papel essencial para as 

empresas, pois é uma ferramenta interessante para 

a elisão fiscal, ou seja, uma forma baseada nas leis 

vigentes para a escolha de regime tributário para a 

empresa. Atualmente temos quatro regimes 

tributários, sendo eles: Simples Nacional, Lucro 

Presumido, Lucro Real e Lucro Arbitrado. A análise 

tributária é de grande importância na área contábil, 

pois cada detalhe referente à empresa pode ajudá-

la a crescer ou a decair, afinal com o pagamento de 

menos impostos pode tornar-se mais competitiva. 

 

 

 

 


